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Udvide idræts- og foreningsfaciliteter  

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

Der skal være fokus på, at alle borger kan komme til idrætsfaciliteterne. Der er mange 

medlemmer på ventelister rundt omkring i de små foreninger, der ikke kan komme til at 

dyrke deres idræt. Der er mangel på gymnastiksale, haller og foreningslokaler til fx spejder, 

e-sport, banko og lign. Ligeledes skal foreningslivet høres og tilpasses så mange forskellige 

brugere som muligt. Vi ved fra stormødet i marts, at fx. floorball ikke kan få deres baner 

optegnet i eksisterende haller.  

 

Budgetforslaget omhandler dermed udvikling af fritidshuse/lokalcentre. Faciliteterne kan 

bruges af ældre og daginstitutioner om formiddagen, fritidsbrugere om aftenen og turneringer 

i weekenderne. Det handler om, at vi får skabt et lokalt fællesskab som kan tiltrække mange 

forskellige borgere med mange forskellige interesser. Det skal fritidshuse og lokalcentre med 

plads til alle de forskellige ting, som vores idræts- og foreningsliv kan tilbyde. I stedet for at 

medlemmerne skal stå i kø i flere år eller nå at tilmelde sig hold inden for 10 minutter for at 

sikre sig en plads, så skal vi sikre, at der er plads til, at borgernes mentale og fysiske sundhed 

forbedres og udvikles. Oftest vil det være borgere med få ressourcer, som ikke har mulighed 

for at prioritere egen arbejdstid til at kunne sidde klar ved åbningstidspunktet for tilmelding. 

Derfor er det vigtigt, at det ikke er faciliteterne, som sætter begrænsningerne for borgernes 

fritidsaktiviteter.  

 

Vi skal have budgetteret at nye skoler får idrætsanlæg prioriteret fra starten og får 

samarbejdet op og køre med det lokale foreningsliv så multihaller kan opstå fra starten. 

Samtidig skal der prioriteres midler til at støtte og hjælpe de lokalsamfund som selv stabler 

indsamlingerne til multihaller og lignende på benene. Men det er også vigtigt, at vi ikke 

glemmer de mindre bemidlede lokalsamfund, hvor overskuddet ikke er til at lave 

indsamlinger selv. Også her er det vigtigt, at idræts- og foreningsfaciliteterne prioriteres og 

udvikles.  


